Bremen · Julemarked ·
Klingenberg Rejser
4 dage

Bymusikanternes eventyrby.
Få byer har så stemningsfuld en bykerne som Bremen.
Her rejser middelalderens katedraler sig mod himlen
mens borgerskabets smukke rådhus indbyder til hygge
og god mad i den berømte Ratskeller. Her har rige
handelsfolk bygget imponerende huse og sågar opført
en hel gade som et 110 meter langt kunstværk. Det hele
er en fantastisk ramme om byens smukke julemarked,
som vi får god tid til at opleve.
Derudover krydrer vi også denne spændende rejse med
et ophold i Hamburg, en udflugt til Bremerhaven samt et

besøg på et hyggeligt landbryggeri med smagsprøver på
deres gode økologiske øl.

Klingenberg Rejser - en del af Vitus Rejser
Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og
fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte
rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes
indhold, program og priser har vi dog ikke pillet ved, og
du vil stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.
Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

Datoer og priser
Vi har i øjeblikket ingen kommende datoer planlagt for denne rejse.
Er du interesseret i at vide om og hvornår, vi er klar med nye datoer og progam for denne rejse, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og kom på forkant med alle nyheder, nye kataloger og få gode rejsetips.

Opsamling på busrejser

Tillæg pr. person
Eneværelse

375,-

Afbestillingsforsikring

175,-

Inkluderet i prisen

Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.
Fold køreplanen ud for at se alle ruter og
opsamlingstider.

Bemærkninger

• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation
• 3 nætter i Bremen på på Hotel ibis Bremen City
• 3 x morgenmad

Klingenberg Rejser - en del af Vitus
Rejser

• 1 x middag
• 1 x let frokost og rundvisning på bryggeri

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og

• Besøg på julemarked i Hamborg

fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte

• Byvandring i Bremen

rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes

• Udflugt til Bremerhaven
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

indhold, program og priser har vi dog ikke pillet, og du vil
stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.
Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

Klingenberg Rejser · Rute 1
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Kalundborg, Banegårdspladsen 2

23.00

05.55

Gørlev, Algade 33

22.35

05.50

Korsør, Casper Brands Plads

22.30

06.00

Høng, Jernbanevej 6

22.20

06.15

Slagelse, Ndr. Stationsvej 17

22.05

06.40

Fuglebjerg, Busterminalen Sandvedvej

21.45

07.00

Næstved, Sct. Jørgens Park 92

21.25

07.30

Vordingborg, Banegårdspladsen 4

20.55

07.50

Farø, Rasteplads, Grundsundvej 699

20.40

08.15

Nykøbing, Cementen, Nørre boulevard 1A

20.15

Klingenberg Rejser · Rute 2
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Roskilde, Buslomme overfor Køgevej 58

22.50

05.40

Høje Taastrup, Banestrøget 7

22.30

06.00

Glostrup, Buslomme Sydvestvej ved
Tøffelmagerstien

22.15

06.20

Valby Station, Lyshøjgårdsvej 60

21.55

06.55

Ølby Station, Ølbycenter 2

21.20

07.20

Rønnede, Rasteplads motorvejen overfor Ny
Næstvedvej 34

20.55

07.25

Tappernøje, Rasteplads, Sydmotorvej 380 på
udrejsen/nordmotorvej 383 på hjemrejsen

20.50

07.45

Stensved, Parkering ved motorvej. Mønsvej 130

20.30

Klingenberg Rejser · Rute 2A
Udrejse

Hjemrejse

04.45

Helsingør, Stationspladsen 2, Busplads v.
gangbroen, Sundsiden

23.15

05.20

Hillerød, Nordre Jernbanevej 35

22.50

05.45

Holte, Holte Stationsvej 38

22.30

06.00

Lyngby, Jernbanepladsen 59

22.15

Klingenberg Rejser · Rute 3
Udrejse

Hjemrejse

05.00

Holbæk, Jernbanevej 6

23.05

05.10

Ugerløse, Holbæk Landevej 8

22.50

05.15

St. Merløse Station, Banevej 16

22.45

05.35

Ringsted Station, Jernbanevej 1

22.25

05.55

Sorø Busterminal, Rådhusvej 10

22.05

Dagsprogram
1. dag:

stolte fortid.

Udrejse via Rødby-Puttgarden. Ophold i Hamburg.

Herefter har vi hele eftermiddagen og aftenen til at gå

Ankomst og indkvartering.

på opdagelse i julemarkedets små boder, nyde et glas

2. til 3. dag:
·

Byrundtur i Bremen og efterfølgende god tid på

egen hånd.
·

Udflugt til Bremerhaven med spændende program.

glühwein og selvfølgelig opleve stemningen, når mørket
falder på og juleudsmykningen tændes.

Udflugt til Bremerhaven
Du kan også glæde dig til en stor oplevelse i Bremens
søsterby, Bremerhaven, hvor vi ser én af Tysklands

4. dag:

største havne. Her møder vi historien om de tyske
udvandrere og får mulighed for at opleve byens

Frokost og ølsmagning på Landbryggeri. Retur via

ubådsmuseum og besøge det spændende ”Klimahaus

Puttgarden-Rødby.

Bremerhaven”, hvor vi kan komme på virtuel

Oplevelser på rejsen

”verdensrundrejse”.
Vi er tilbage i Bremen midt på eftermiddagen og kan

Ibis Bremen City
Med så smuk en bykerne som Bremen har, skal vi

nyde resten af dagen i den gamle bydel.

valgt det enkle og moderne Hotel Ibis Bremen City, der

Julemarked i Hamburg samt besøg på
landbryggeri

ligger kun 200 meter fra voldene og Bremens historiske

På udrejsen besøger vi julemarkedet i Hamburg og

bykerne.

oplever den specielle stemning omkring byens

selvfølgelig også bo tæt på alle herlighederne. Vi har

imponerende Rådhus og byens små kanaler.

Byvandring i den historiske handelsby
Bremen er absolut én af Tysklands mest seværdige byer
med sine enorme kirker, smukke rådhus, den gamle
”Ratskeller” og de kendte ”Bremer Bymusikanter”. Om
formiddagen inviterer rejselederen på en spændende
byvandring, hvor vi oplever byens fantasifulde arkitektur
og de hyggelige smalle gader. Samtidig hører vi om byens

På hjemrejsen lægger vi vejen forbi det familieejede
landbryggeri i Rickling, hvor vi får en lille rundvisning
samt en let frokost. Der bliver også tid til lidt
grænsehandel inden vi sejler retur med færgen mod
Rødby.

Hotelinformation
Ibis Bremen City

Åbningstider

Vitus Rejser

Kontakt

Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Sølvgade 15-17

Salg: 33 14 65 66

1307 København K

info@vitus-rejser.dk
kundeservice@vitus-rejser.dk

